
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE SMIŽANY

č. 55,
ktorým sa vymedzuje miesto na umiestňovanie volebných plagátov

a     iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Smižany  

     Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 23 ods. 4 zákona SNR č. 80/1990 Zb. 
o voľbách do Národnej rady, § 30 ods. 10 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí, § 27 ods. 2 zákona NR SR č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov 
samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku a § 19 ods. 7 zákona NR 
SR č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Smižany,
ktorým sa vymedzuje miesto na umiestňovanie volebných plagátov

a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Smižany.

Článok I.
Účel nariadenia

     Toto všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje miesto na umiestňovanie volebných 
plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na 
území obce Smižany tak, aby vymedzená plocha zodpovedala zásadám rovnosti 
kandidujúcich politických strán, politických hnutí, koalícií politických strán alebo politických 
hnutí a nezávislých kandidátov /ďalej len kandidujúci subjekt/.

Článok II.
Vymedzenie miesta na umiestňovanie volebných plagátov

a iných nosičov informácií

     1. Volebné plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách počas volebnej 
kampane je možné umiestniť /vylepiť/ na týchto plochách :
- reklamná tabuľa na Smrekovej ul. pri novinovom stánku
- reklamná tabuľa na Tatranskej ul. pri predajni Farby-laky
- betónové oplotenie ihriska TJ Slovan Smižany zo Smrekovej ul.
- reklamná tabuľa pri vstupe do areálu TJ Slovan Smižany
     2. Obec vyhradí na betónovom oplotení ihriska TJ Slovan Smižany jedno pole pre každý 
kandidujúci subjekt, ktoré bude zodpovedať zásadám rovnosti. Jednotlivé polia budú 
v prípade volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a volieb do Európskeho parlamentu 
označené číslom totožným s číslom zaregistrovanej kandidátnej listiny politickej strany, 
politického hnutia alebo koalície politických strán alebo politických hnutí, zverejnených 
ústrednou volebnou komisiou. Pre voľby do orgánov samosprávy obcí toto číslo zverejní 
Obecná volebná komisia v Smižanoch a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov číslo 
zverejní obec Smižany, na základe dohody kandidujúcich subjektov alebo žrebovania.
     3. Na všetkých ostatných miestach na verejných priestranstvách je umiestňovanie 
/vylepovanie/ volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane 
zakázané.
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Článok III.
Podmienky umiestňovania /vylepovania/ volebných plagátov

a iných nosičov informácií

     1. Obec Smižany v zmysle vyššie citovaných zákonov poskytuje bezplatný prenájom 
určenej plochy jednotlivým kandidujúcim subjektom počas volebnej kampane.
     2. Umiestňovanie /vylepovanie/ volebných plagátov a iných nosičov informácií počas 
volebnej kampane na určenej ploche si zabezpečuje kandidujúci subjekt na vlastné náklady. 
     3. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov a iných nosičov informácií majú jednotlivé 
kandidujúce subjekty.

Článok IV.
Kontrola dodržiavania nariadenia

     Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:
a/ poverení zamestnanci obce Smižany
b/ poslanci Obecného zastupiteľstva v Smižanoch

Článok V.
Priestupky a sankcie

     1. Za porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia možno uložiť v priestupkovom 
konaní: 
     a/ blokovú pokutu do výšky 1 000,- Sk povereným zamestnancom obce Smižany
     b/ pokutu podľa § 46 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov obvodným úradom
     2. V súlade s § 13 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta obce 
Smižany môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu 
do výšky 200 000,- Sk, ak poruší toto všeobecne záväzné nariadenie.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

     1. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Smižanoch 
dňa 25. 8. 2005 uznesením č. 234/18/2005.
     2. Návrh VZN bol na úradnej tabuli vyvesený od 9. 8. 2005 do 25. 8. 2005.
     3. Schválené VZN bolo na úradnej tabuli vyvesené od 26. 8. 2005 do 12. 9. 2005 
a účinnosť nadobúda dňom 12. 9. 2005.
     4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne 
záväzné nariadenie obce Smižany č. 48/2004.

     V Smižanoch, dňa 26. 8. 2005

                                                                                                   Ing. Michal Kotrady
                                                                                                        starosta obce
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